
КОЛЬОРОВИЙ І НАТУРАЛЬНИЙ 
ДЕКОРАТИВНИЙ ШНУР, ШПАГАТ І НИТКИ 

ДЛЯ HAND MADE 

УНІКАЛЬНИЙ ВИБІР ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ, ЗРОБЛЕНИХ ПІД ІНДИВІДУАЛЬНЕ 

ЗАМОВЛЕННЯ, ЯКІ СТАНУТЬ МАГНІТОМ ДЛЯ 
ПОКУПЦІВ 

  

1. Ви постачаєте для сувенірних і подарункових салонів, квіткових 
магазинів різноманітні товари для рукоділля та творчості, фурнітуру, 
матеріали для творчого декору? 

2. Швидше за все, Ви також пропонуєте різноманітні сучасні матеріали 
для упаковки подарунків і для дизайну сувенірів? 

3. У Вас є весь асортимент ниток для різноманітного плетіння і 
макраме, для виготовлення декоративних композицій і картин з 
натуральних тканин і шпагату? 

4. І, на додаток, у Вас великий вибір різноманітних інструментів для 
творчості і рукоділля? 

  

ТОДІ НАША ПРОПОЗИЦІЯ САМЕ ДЛЯ ВАС! 

  

У Вас є унікальна можливість перетворити Ваш асортимент товарів, які Ви 
пропонуєте своїм клієнтам, на комплексну, ексклюзивну і корисну 
пропозицію для Ваших покупців-майстрів творчості. 

Запропонуйте Вашим клієнтам красиві ексклюзивні і індивідуальні рішення 
для створення красивої авторської упаковки подарунків, сувенірів, 
текстильних композицій і їх індивідуального оформлення. 

Завдяки сучасним кольоровим і натуральним декоративним шнурам, 
шпагат і ниткам, спеціально створеним для майстрів Hand Made, вироби 
Ваших клієнтів будуть виглядати як неповторні авторські шедеври. 

Напевно, Ви часто чуєте скарги майстрів і продавців в магазинах, салонах 
і шоу-румах, яким часом важко створювати свої авторські вироби 
особливими, неповторними і унікальними. Часто вони не можуть 
реалізувати свої творчі ідеї так, як було задумано. 



Ваші клієнти не завжди задоволені тим асортиментом, який пропонує 
Ваша компанія, їм завжди чогось не вистачає? А Ви найбільше хочете 
вирішити проблеми своїх клієнтів, але часом Вам не вистачає вдалих 
рішень... І Ви вже самі не знаєте, що їм запропонувати... 

  

НАПЕВНО, ТАК ПРОХОДИТЬ ВАШЕ СПІЛКУВАННЯ З ВАШИМИ 
КЛІЄНТАМИ-майстрами? 

  

І МИ ЗНАЄМО, ЯК ВИ МОЖЕТЕ ДОПОМОГТИ ВАШИМ КЛІЄНТАМ! 

  

Часто їм просто не вистачає потрібних матеріалів, які виготовлені 
спеціально для реалізації саме їх творчих задумів і вони не відповідають 
тим якісним параметрам, які необхідні для їх конкретного творчого проекту. 

Для майстрів творчості і рукоділля, а також для створення авторської і 
унікальної подарункової і сувенірної упаковки ідеально підходить 
натуральний і кольоровий декоративний шпагат для простого і красивого 
авторського дизайну. 

Ви погодитеся, що коли клієнт не знаходить вирішення своєї проблеми у 
Вас, він йде до конкурента. Причому не факт, що він її там вирішить. А 
тепер уявіть ситуацію: Ваш постійний клієнт потрапляє на склад до Вашого 
конкурента. Він не знаходить там рішення саме своєї проблеми, з якою 
туди прийшов, АЛЕ!!! У Вашого конкурента теж є менеджери, які відвели 
увагу клієнта від його проблеми, і запропонували йому той набір товарів, 
який він завжди купував у Вас. Можливо на 50 копійок дешевше, можливо 
він погодився просто з відчаю, бо не має надії знайти те, що йому дійсно 
потрібно. Результат - за те, що Ви не знайшли, що такого особливого 
запропонувати клієнту, він і звичайний масовий асортимент може закупити 
у конкурента. 

Маркетингові та соціологічні дослідження останніх років однозначно 
показали, що hand-made все більше користується великою популярністю. 
Адже кожне декоративне творіння, виготовлене індивідуально - унікальне 
і неповторне, і завжди користується попитом у покупців. 

Для ТМ TWIST ATIK Hand Made дуже цінні декор і краса, особливо в 
упаковці. Для людей дуже важливо жити в оточенні і спогляданні 
красивого, це необхідно для здоров'я і душевної рівноваги людини. 

Ми допоможемо Вам і Вашим клієнтам природним і простим способом, 
використовую красиву упаковку і текстильні матеріали, привнести в життя 



Ваших покупців радість і гармонію від придбання красивих авторських 
виробів. 

Ми будемо робити все для того, щоб вироби Ваших клієнтів дарували 
покупцям радість і насолоду від одного тільки погляду на них. 

Люди завжди будуть відчувати потребу в естетичній насолоді - подаруйте 
їм її з нашою допомогою! 

ТМ TWIST ATIK Hand Made - це наша нова пропозиція для майстрів 
творчості і хенд-мейд. У нас є 15-річний досвід в сфері виробництва 
натуральних шпагату та ниток з 100% бавовни, декоративних кольорових 
шпагату та ниток, а також шпагатів для упаковки. 

Завдяки особливим і індивідуальним рішенням, які ми пропонуємо своїм 
клієнтам, багато з них збільшили свої продажі. Їх покупці відзначають, що 
вироби і товари, упаковані і прикрашені кольоровими нитками, спонукають 
навіть до запам'ятовування того салону або магазину, в якому була 
зроблена покупка, тому що люди запам'ятовують емоції, які вони зазнали! 

Валерій Музикант, доктор соціологічних наук, в серії своїх досліджень 
виявив, що ухвалення рішення про покупку в насичених різноманітними 
товарами торговельних залах і магазинах різними споживачами 
приймається, УВАГА! всього лише від 4 хв. 41 с. до 8 хв. 15 с. Уявіть собі, 
як швидко реагує покупець на той чи інший товар, яких тисячі на 
прилавках. 

Забезпечити ефект 100% запам'ятовування зможе кожен ваш клієнт - 
виробник, всього лише створивши так званий магніт для покупців: 
ексклюзивне доповнення до упаковки, індивідуальну і оригінальну 
текстильну натуральну обв'язку в стилі КОЛІР ДЕКОР. 

ТМ TWIST ATIK Hand Made пропонує застосовувати традиційний, простий 
у використанні і такий незамінний декоративний натуральний і кольоровий 
шпагат і нитки. Асортимент шпагату та ниток компанії складається з понад 
35 найменувань. Ми використовуємо сучасні найрізноманітніші види ниток, 
пряжі, матеріалів. Індивідуальні пропозиції поєднання кольорів - просто 
незліченні. Наша карта налічує більше 15 кольорів, з яких на сьогоднішній 
день здійснюється (окрім однотонних варіантів) більше 20 колірних 
поєднань, які стали мега популярними серед вітчизняних майстрів. Наша 
лінійка шпагату та ниток, яку ми постійно оновлюємо новими кольоровими 
пропозиціями, підходить для застосування в усіх техніках декору: обмотка 
і проклеювання шпагатом або кольоровий пряжею, розфарбовування 
проклеєних шпагатів, комплексний декор разом з тканиною, шкірою, 
бісером, стразами, вишивкою та мереживом, а також для прикраси 
упаковки з крафт-паперу. 



Ручна упаковка і робота з текстильними нитками - це звичний і простий 
спосіб творчості і рукоділля. Він нескладний і доступний як майстрам-
початківцям, так і професіоналам з досвідом. 

Спеціально для майстрів народних промислів ми створили 100% 
натуральну основу, яка ідеально підходить для ручного ткацтва гобеленів, 
декоративних тканих килимів, покривал і інших авторських тканих виробів. 
Наша основа користується величезною популярністю серед численних 
майстрів в Івано-Франківській області (Україна). 

  

Ви здивуєтеся, але НАШЕ УНІКАЛЬНЕ специфічне рішення принесе 
вам НЕЙМОВІРНІ ВИГОДИ: 

  

 Ви почнете отримувати більше прибутку за рахунок розширення 
Вашого асортименту; 

 Ваша компанія стане особливою в сфері обслуговування і 
забезпечення унікальними матеріалами для творчості 
спеціалізованих магазинів, салонів і шоу-румів. У Вас буде цікавий і 
унікальний асортимент додаткових коштів для упаковки і хенд-мейд 
- кольорові декоративні шпагати і нитки, які будуть ефектно 
доповнювати індивідуальність, неповторність і особливість виробів і 
упаковки товарів Ваших клієнтів. 

  

Наша компанія надає практичні поради щодо особливостей та 
максимальної вигоди від застосування різних видів шпагату та ниток, а 
також впливу різних кольорів на купівельну поведінку споживачів. Ми 
пропонуємо конкретні рішення для кожного особливого завдання майстра, 
а також надаємо можливість індивідуально замовляти колір і поєднання 
ниток в шпагаті і способи скручування, які здатні задовольнити будь-які 
індивідуальні показники якості, втілювати і реалізовувати будь-які творчі 
задуми найвимогливіших майстрів і продавців. 

  

В результаті Ви отримаєте: 

  

 Задоволених клієнтів, які нарешті вирішили свої завдання і 
реалізували задуми. Результат - це Ваш клієнт назавжди. 

 Репутацію фірми-лідера, яка дбає про своїх клієнтів і цінує їх. 
Результат - збільшення кількості покупців в рази. 



 Додатковий дохід без необхідності капіталовкладень в нові дорогі 
проекти. Просто запропонуйте додатково кольорові декоративні 
шпагати і нитки до тих товарів, які Ви вже ставите. 

  

І все! УДАЧА ВАША - вона прив'язана. 

Ви вже успішні - станьте кращі... 

  

Ваші конкуренти будуть просто не в силах переманити Ваших клієнтів, 
вони більше ніколи не будуть шукати щось ще у когось іншого. 

Ви просто прив'яжіть свою удачу КОЛЬОРОМ УСПІХУ!!! 
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